
                                                                 
„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

 
Regulamin Konkursu na tradycyjną ozdobę wielkanocną  pn. 

 „Wielkanocne ozdoby podhalańskiej, spiskiej i orawskiej chałupy”   

 
Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Podhala, Spisza i Orawy do upowszechniania 
wiedzy oraz pobudzenie zainteresowania historią swojego regionu i jego dziedzictwem. 
1. Organizatorem konkursu jest: 
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, 
 ul. Sobieskiego 7c, 34-480 Jabłonka,  
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z terenu Podhala, Spisza i Orawy 
3. Każdy z autorów może nadesłać 1 pracę  
4. Technika wykonania prac jest dowolna. 
5. Prace należy złożyć do 30 kwietnia 2018 roku osobiście do biura Stowarzyszenia Rozwoju 
Orawy, ul. Sobieskiego 7c, 34-480 Jabłonka. 
6. Wraz z dostarczoną propozycją autor powinien dołączyć krótki opis metody wykonania 
pracy oraz imię nazwisko, adres, telefon kontaktowy.    
 7. Oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez organizatora, która będzie brała 
pod uwagę w szczególności 
 -  oryginalność wykonania pracy 
 - stopień trudności wykonania pracy 
 - odniesienie do tradycji  
  Decyzje Komisji są ostateczne, zostanie sporządzony Protokół z oceny prac, który zostanie 
odczytany podczas rozdania nagród. 
9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji drogą mailową lub 
telefoniczną. 
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 
nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: dystrybucja w 
ramach promocji i aktywizacji oraz umieszczanie na stronie www.leaderorawa.pl , w 
publikacjach wydawanych przez LGD Stowarzyszenie Rozwoju Orawy. 
11. Organizatorzy przewidują 3 nagrody rzeczowe . Nagrody rzeczowe nie podlegają 
zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Klasyfikacja i liczba przyznanych 
miejsc może ulec zmianie w przypadku dużej liczby nadesłanych prac, wysokiej jakości 
wykonania oraz udziału dzieci w konkursie. 
12. Nagrody zostaną rozdane laureatom w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty ogłoszenia 
wyników konkursu. 
14. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 
ostateczna interpretacja należy do Komisji konkursu. Żadne odwołania nie zostaną 
uwzględnione.  
15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 
16. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie ulegają zwrotowi. 
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 
marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. 
Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę 
na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego 
regulaminu. 

http://www.leaderorawa.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu tradycyjną ozdobę wielkanocną  pn. „Wielkanocne ozdoby podhalańskiej, 
spiskiej i orawskiej chałupy”   
 
 

                                                                                                                   ……………………………… 
                                                                                                                    Miejscowość  i data 
 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych 
osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. 

 
 ……………………………………. 

 
 
 
 
Ja niżej podpisany, oświadczam, że udzielam Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy prawa do korzystania z 
autorskich praw majątkowych związanych z dostarczoną pracą  na organizowany przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy oraz przekazuję ją na własność organizatora konkursu. 
 
 
 
Opis metody wykonania pracy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
Imię nazwisko, adres, telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  ……………………………………. 
  

 

 


